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Så här minskar du negativ påverkan från skum på 
dricksvatten 
- metoder för att minska spridning av PFAS

Under hösten 2015 har ett examensarbete på avdelningen för Brandteknik på Lunds 
tekniska högskola (LTH) genomförts. Detta har haft som mål att undersöka hur man 
kan minska påverkan på dricksvatten från användningen av brandsläckningsskum. 
Som ett led i detta har ett antal olika åtgärder föreslagits. Syftet med dessa förslag är 
att de ska kunna användas som ett stöd för räddningstjänsterna i deras arbete med 
att minska spridningen av farliga ämnen som kan uppstå vid brandbekämpning. För 
mer information kring hela examensarbetet se rapporten Skumanvändning vid rädd-
ningstjänsten - och dess påverkan på dricksvatten, rapportnummer 5506. 

Foto: Peter Lundgren 
MSB
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De allmänna åt-
gärderna som 
föreslås är följande:

•  Om det inte är en livräddande 
insats bör man fundera på om det 
är nödvändigt att använda skum. 
• Använd endast skum om den   
totala förtjänsten är större än för-
lusterna som kan uppstå genom att 
använda det. 
• Skapa en policy inom rädd-
ningstjänsten eller förbundet som 
fastställer inställningen till skum 
och hur det ska användas. 
•  Utbilda alla som arbetar opera-
tivt i policyn och ge dem de medel 
som krävs för att kunna fatta rätt 
beslut. 

När det kommer till 
övning är det föl-
jande åtgärdsförslag 
som har tagits fram:

•  Det är viktigt att öva på de sys-
tem som används, så att de kan an-
vändas så effektivt som möjligt vid 
en skarp insats.
•  Både ur ekonomiska-, säkerhets- 
och miljöskäl är det viktigt att in-
satsen blir så effektiv som möjligt. 
•  Vid övning har man råd att göra 
fel om man genomför denna på ett 
område där uppsamling och re-
ning sker. Vid skarpa insatser har 
man inte denna möjlighet.  
•  Öva endast med skum när det är 
nödvändigt och det är viktigt att 
detta görs på ett sådant sätt att alla 
rester kan samlas upp och renas.
• För att optimera övningar bör 
man samordna dessa, på detta sätt 
undviker man upprepade övning-

ar. Det är även viktigt att optimera 
övningarna genom att planera dem 
noggrant. 
•  Öva inte med skumvätska på en 
övningsplatta där endast rening 
med oljeavskiljare sker då olja ihop 
med skum kan skapa en emulsion 
som inte avskiljaren kan rena. 

De åtgärder som kan 
implementeras vid 
förvaring är följande:

•  Se över hur skumvätskan för-
varas på stationen och undersök 
var ett eventuellt utsläpp hade tagit 
vägen. Var leder avloppet på för-
varingsplatsen? Bör man valla in?
•  Lagra inte större mängder skum-
vätska än det som beräknas använ-
das för att undvika att skumväts-
kan blir dålig och därmed måste 
destrueras. 

De åtgärder som kan 
införas vid skarpa in-
satser är följande:

•  Täck över dagvattenbrunnar för 
att minska spridning till miljön, då 
dagvatten inte renas och föroren-
ingar därmed kan färdas långa 
sträckor och även kontaminera 
grundvatten. 
•  Upprätta ett avtal med en saner-
ingsfirma, för en eventuell up-
psamling efter en insats, vilken 
har till uppgift att underlätta pro-
cessen när behovet uppstår. Det är 
även bra att utbilda befälen i mö-
jligheten att utnyttja detta avtal. 
• Använd inte skum i vatten-
skyddsområde om inte den totala 
förtjänsten är större än värdet på 

vattentäkten (många miljoner om 
det är en stor vattentäkt) eller är 
livräddande. 
• Använd endast B-skum om det 
inte fungerar med A-skum och 
situationen kräver det, eftersom 
A-skum i regel inte innehåller 
PFAS. 

Övriga åtgärder som 
kan införas för att 
förbättra situationen 
som råder är föl-
jande:

• Undersök om det finns metoder 
där den negativa påverkan på mil-
jön kan minskas genom att mini-
mera mängden släckmedel som 
krävs för släckning. Ett alternativ 
kan vara att använda sig av CAFS, 
men det finns även andra metoder. 
• Anmäl till kommunen om insats-
er har genomförts med skum och 
där uppsamlingen inte har varit 
total eller om insatsen har genom-
förts i ett vattenskyddsområde.
• Skapa mer och bättre samarbete 
mellan kommunen och rädd-
ningstjänsten. 
Det är bra att till exempel skapa 
rapporteringsrutiner tillsammans, 
som kan leda till att man gemens-
amt beslutar om sanering krävs 
eller ej. 
• Genom intern utbildning kan 
medvetenheten och problematiken 
kring PFAS ytterligare lyftas inom 
organisationen. 
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Förslag på åtgärder som kan in-
föras vid insatser kan då diskuteras 
och man kan även informera om 
varför restriktioner införs. Det är 
viktigt att öka förståelsen och på så 
sätt införa nya metoder och tank-
esätt.

Cecilia Leman, 
leman.cecilia@gmail.com
Elin Persson, 
persson.elin@hotmail.se
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Hej!
Anders på Brandskyddsföreningen här. Hur går det 
för er? Slitigt med mattekurserna? Jag kommer ihåg 
hur jag kämpade med linjär algebra.

Här på BHär på Brandskyddsföreningen har vi fullt upp som 
vanligt. Under 2015 vände antalet dödsbränder upp 
igen efter flera år av nedåtgående siffror. Vad beror 
det på och hur får vi ner antalet döda i bränder? Vi 
anser att alla kommuner bör erbjuda sina invånare 
förstärkt brandskydd vid behov precis som man 
erbjuder andra bostadsanpassningar. Det skulle rädda 
liliv. 

En annan fråga vi 
fortsätter jobba med är 
hur man kan säkerställa att 
brandskyddet på 
asylboenden håller en bra 
nivå. Hittills har vi tagit 
fram en webbaserad 
pepersonalutbildning samt en 
brandskyddsvägledning för 
de verksamhetsansvariga. 
Frågan om brandskydd i 
höga trähus fortsätter vara 
aktuell när allt fler aktörer 
planerar att bygga i trä. Vi 
ser både möjligheter och 
risker med de nya husen. 
Här gäller det att tänka 
rätt!rätt!

Det är ett axplock av det vi gör nu men det pågår 
naturligtvis en hel del annat också.  Hör gärna av dig 
till oss med frågor eller synpunkter. Du hittar mer 
information om Brandskyddsföreningen och våra 
kontaktuppgifter på www.brandskyddsforeningen.se. 

Ha det gott!

Anders Bergqvist (BI-88) 
Generalsekreterare Brandskyddsföreningen



Sommaren 2014 brandskadades 
ca 150km2 skog i den stora sk-
ogsbranden i Västmanland och 
därmed även långa sträckor kraf-
tledningar vilket inneburit en lång 
reparationstid. 

Idag är de flesta elstolpar gjorda av 
trä och impregnerade med kreosot 
för att stå emot fuktangrepp. En 
trästolpe står emot en skogsbrand 
ett tag, men då den utsätts för hög 
värme längre tid kommer stolpen 
till slut fatta eld och hela kraftled-
ningen riskerar att rasa.
 
Kreosot skadar miljön 
och hälsan

De trästolpar som används idag 
är impregnerade med kreosotol-
ja. Denna olja är klassad som ett 
bekämpningsmedel och får endast 
användas till yrkesmässigt bruk. 
Oljan har även visat sig vara pig-
mentsdödande och skadar det 
lager av pigment i huden som 
skyddar mot UV-strålning. 

År 2018 kommer nyproduktion 
av elledningar med trästolpar im-
pregnerade med kreosot troligen 
att förbjudas inom EU. 

Med miljöpåverkan och 
brandsäkerheten som grund har 
idag en ny stolpe tagits fram. Den-
na stolpe är tillverkad av stålet 
Corten. Det speciella med detta 
stål är att det vid exponering av 
regn skapar en korrosionsyta som 
sluter tätt. Det innebär att när den-
na yta bildats kommer korrosion-
sprocessen avstanna nästintill helt 
och stolparna håller sig därmed 
stabila oavsett väder.

Cortenstolpen är till skillnad från 
dagens trästolpe framtagen för 
minimal miljöpåverkan. Då det ej 
förekommer någon galvanisering 
för att skydda stolpen, sker heller 
inget utsläpp av tungmetaller i na-
turen och stolpen är därmed 100 % 
återvinningsbar.  
När stolpen tillverkats läggs den 
istället utomhus i regn för att rosta 

och på så vis bilda den skyddande 
ytan. Efter några månader är ytan 
tät och stolpen kan tas i bruk. Stol-
pen har då en träliknande yta och 
smälter in bra i naturen.   

Cortenstålet

Idag används Corten framförallt 
vid tillverkning av värmeledning-
spannor och skorstenar. Den störs-
ta skillnaden mot vanligt stål är att 
det står emot höga temperaturer 
och har en betydligt långsammare 
korrosionsprocess. Det som gör 
Cortenet så trögrostande och tem-
peraturtåligt är den låga inbland-
ningen av krom och koppar. 

Corten är också lätt att arbeta 
med, då det lätt kan svetsas och 
formas utan att spricka. På grund 
av stålets höga kritiska tempera-
tur kommer stolpen av Corten att 
stå emot skogsbränder, eftersom 
denna temperatur aldrig uppnås. 
Visserligen kommer stålet att leda 
värme, men eftersom det sitter en 

Ny kraftledningsstolpe står emot skogsbränder
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Foto: Malin Björkqvist 
(egen bild)



Bilagan 1 - 2016 | 9

Teknisk kompetens när 
det gäller kraftledningar

Malin Björkqvist
malin-bjorkqvist@live.se

isolator mellan stolpe och alumin-
iumledning kommer värmen stan-
na i stålstolpen. 

Produktion, kostnad och 
montage

Kostnaderna för att tillverka en 
Cortenstople jämfört med en av trä 
beror på kraftledningens storlek. 
Detta beror på att det i dagsläget 
blir allt svårare att få tag på träd 
som är tillräckligt kraftiga, höga 
och har god kvalité för de större 
ledningarna. På grund av detta 
hamnar produktionskostnaden 
för stora kraftledningar på unge-
fär samma slutsumma för de båda 
stolparna. 

Till skillnad från andra stolpar 
som används inom kraftledning-
sproduktionen kan Cortenstolpen 
monteras i fullskala och sedan re-
sas i ett stycke. Det krävs heller inga 
fundament i marken utan stolpen 
grävs ned 2-3 meter. Eftersom den 
är lätt att bygga högre fungerar den 
utmärkt för större ledningar där 

frihöjden över marken måste vara 
större. 

Den första kraftledningen med 
stolpar av Corten tas i bruk nu i vår 
och framtiden ser ljus ut för den 
nya kraftledningsstolpen. 



Foto: Arild Vågen, 
Wikimedia commons

Där stora värden står på spel är vi en trygg partner. Vi finns 
överallt för att hejda eldens, vattnets och explosionens förö-
dande kraft. Över hela världen betraktas MCT Brattberg 
som det säkraste valet av kabel- och rörgenomföringar. Lägg 
därtill flexibilitet och enkelhet.
Våra produkter är testade och certifierade av en mängd stora 
användare, laboratorier och klassningssällskap.

MCT Brattberg AB  SE-371 92 Karlskrona Sweden
Phone: +46 - 455 37 52 00   Fax: +46 - )455 37 52 90 E-mail: info@mctbrattberg.se

www.mctbrattberg.se  

Putting 
Safety First 

Det var den 16:e augusti 2015 som 
den gamla och unika trädstaden i 
Eksjö brann. Branden förstörde 
inte bara kultur och historia, utan 
tog även en ung kvinnas liv.  

Sverige har en lång tradition av 
trähusbyggande. Med undantag 
för Visby, Stockholm och städer 
i Skåne har trähusen dominerat 
historiskt sett. 

Den ökande brandrisken kom till 
att hota de svenska trästäderna 
och tids nog fick städerna genom-
gå en förändring både i utform-
ning och placering. 

Få trästäder finns idag kvar i bra 
skick. Dessa bär på ett högt kul-
turhistoriskt värde men har en 
förhöjd brandrisk som kräver fö-
rebyggande arbete och detaljera-
de insatsplaner. 

Trästäderna Eksjö, Nora och Hjo 
gick 1997 in i ett samarbete som 
kallas Tre Trästäder. Detta för att 
utbyta idéer om bevarandet av 
trästaden och för breddning av 
näringsliv och turism. Unikt för 
gamla stan i Eksjö är att det var 
en av få trästäder som inte hade 
brunnit i större utsträckning, fram 
tills branden i mitten av augus-

ti 2015. Som en av Sveriges mest 
välbevarade trästäder innehåller 
staden 56 byggnadsminnen och 
speglar stadsbyggandet under 
flera hundra år. Nora, som ligger 
i Örebro län, har brunnit flera 
gånger. 1608 brann 33 av byns 44 
gårdar upp och 1731 lades i stort 
sätt hela staden i aska. Staden har 
gång på gång repat sig och ingår 
idag i samarbetet med Eksjö och 
Hjo för att bevara sin unika mil-
jö och kultur. Vid Vätterns västra 
strand ligger Hjo. 1794 brann den 
medeltida kyrkan samt intillig-
gande byggnader men utöver det 
har staden skonats relativt bra 

Brandskydd av trästäder
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Foto: Choe Kwangmo,
Wikimedia commons

ifrån större bränder. 

Räddningsverket och Riksantikva-
rieämbetet gav 1997 ut en handbok 
om brandskydd i kulturbyggnader 
som ska vara ett aktivt hjälpmedel 
för förebyggande av bränder i kul-
turhistoriskt värdefulla byggnader. 
Dessa gav även ut en mer speci-
fik strategi för skydd av trästaden 
i Eksjö, i samarbete med Eksjö 
kommun. Detta med förhoppning 
om att kunna bidra med ett inspi-
rationsexempel i strävan efter att 
bevara våra trästäder i landet. 

Det finns grundregler som ska tas 
till hänsyn vid arbete med kultur-
historiskt värdefulla byggnader. De 
innefattar att ingrepp ska undvikas 
men om det är oundvikligt så ska 
konsekvenserna utredas noga inn-
an samt att det ska ske med minsta 
möjliga skada. 

Nya installationer ska vara åtkom-
liga för underhåll och utföras så att 
det inte ”stör” upplevelsen av den 

befintliga byggnaden. Innan even-
tuella ingrepp måste alltid en före-
trädare för vården av kulturmiljön 
kontaktas. 

Vad kan ingå i ett brandskydd?

• Förebygga uppkomst 
   av brand
• Säkerställa en trygg                                                                                                                                            
   utrymning
• Minimera brandspridning
• Underlätta släckning

Förebygga uppkomst av brand kan 
göras genom att hålla ordning i 
och omkring byggnad. 

Tekniska prylar ska underhållas 
och hållas under uppsikt. Särskilt 
brännbara material bör förvaras i 
lämpliga utrymmen. 

Vid reparations- och ombyggnads-
arbeten ökar riskerna för bränder 
eftersom mängden brännbart ma-
terial kan öka samt brandskydd 
kan sättas ur funktion. 
Svetsning och andra ”heta arbeten” 

innebär en ännu större risk och ska 
utföras efter särskilda säkerhetsfö-
reskrifter. 
I vissa kulturbyggnader som till 
exempel kyrkor, är levande ljus ett 
viktigt inslag. 

Det är då viktigt att den öppna 
elden placeras på en väl tilltänkt 
plats med avstånd till lättantändli-
ga material. 
En vanlig brandorsak beror på 
elektiska installationer. 

Rutiner på kontroller och rengö-
ring bör finnas för att minimera 
risken på branduppkomst av detta 
slag. Kaffebryggare och spis kan 
förses med timer, skyddsglas kan 
sättas runt lampor och elektisk 
utrustning, som inte kräver konti-
nuerlig ström, kan kopplas till en 
huvudströmbrytare. 
Ett åskskydd rekommenderas all-
tid till kulturbyggnader, då de kan 
vara särskilt utsatta på grund av ut-
formning, placering och läge.

Foto: Nick Smith,
Wikimedia commons
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Att säkerställa en trygg utrymning 
innebär att man ser till så att alla 
som vistas i byggnaden kan ta sig 
ut innan ett kritiskt läge har infun-
nit sig.

I kulturbyggnader finns inga tydli-
ga bestämmelser om funktionskrav 
som det finns för nybyggnationer, 
utan kraven får sättas utifrån en 
bedömning på byggnadens helhet. 
Att begränsa antalet personer som 
får vistas i lokalen samtidigt samt 
att ställa krav på vad för sorts verk-
samhet som får bedrivas, kan bli 
nödvändigt. 

I de flesta fall ska det finnas minst 
två utrymningsvägar, som är av 
varandra helt oberoende. Utrym-
ningsvägarna bedöms utifrån 
funktion och kapacitans utifrån 
lokalens utformning och verksam-
het. 

Nödbelysning och utrymningsa-
larm är viktiga och enkla hjälpme-
del för en smidigare utrymning. En 
rimlig plats för rullstolsburna är 
också en nödvändighet. Placering-
en ska innebära en trygg utrym-
ning för den rullstolsburna samti-
digt som den inte ska blockera och 
hindra den övriga utrymningen. 
För att en utrymningsväg ska vara 
säker så får denna inte blockeras. 
Lösa föremål bör undvikas i så stor 
mån som möjligt. Om ett stort an-
tal stolar står i samlingslokalen ska 
dessa kopplas ihop. Ytterkläder och 
liknande ska lämpligtvis hängas på 
bestämt plats. 

Minimering av brandspridning 
görs för att utrymning ska kunna 
ske innan ett kritiskt förhållande 
uppstår. Vid nya bebyggelser görs 
brandcellsindelningar samt be-
klädningar och ytskikt. I de äldre 
byggnaderna är fallet inte det-
samma. Dörrar, beklädnader och 
ytskikt har dessutom ofta ett stort 
kulturhistoriskt värde och därför 

vill man heller inte byta ut dessa. 

För att undvika en ett utbyte av ett 
historiskt objekt kan alternativa 
lösningar göras. Brandskyddsfärg 
kan vara ett alternativt och en för-
enklad sprinkleranläggning kan 
vara en annan. 

Ju snabbare en brand släcks, desto 
mindre blir omfattningen av skad-
or. Släckningen underlättas om rätt 
utrustning finns på plats och om 
branden kan upptäckas i tid. 

Ett automatiskt brandlarm kan 
både påskynda utrymning och ett 
ingripande till släckning. Hand-
brandsläckare kan möjliggöra en 
tidig släckning men också sprink-
ler kan vara aktuellt i vissa byggna-
der. Hur det ser ut utanför byggna-
den är också viktigt. 

Räddningstjänstens insats kan för-
enklas mycket om ordentligt med 
plats, för till exempel stegbil, finns. 
Släckning kan också underlättas 
om varma brandgaser kan läm-
na byggnaden, samtidigt som kall 
luft kan strömma in. Detta kan ske 
med öppningsbara dörrar, fönster 
och luckor, med andra ord med 
brandgasventilation. 

Norge har en annan lösning på 
brandskyddet på sina stavkyrkor. 
Eftersom kyrkorna inte alltid är 
bemannade och kan dessutom 
ligga en bit ifrån brandstation, är 
de utrustade med brandlarm som 
även hörs utanför byggnaden och 
annan brandutrustning som ska 
kunna användas av vem som helst 
som upptäcker branden.  

Något som dock bör tas till hänsyn 
är inte minst skador efter släckning 
då vattenskador kan vara ett fak-
tum. Allra helst träbyggnader som 
har svårt för att torka ur. Resulta-
tet av detta kan bli bestående fukt 
och vatten i byggnaden, vilket ofta 

medför fukt- och mögelskador. 
Inredning, trästommar och mål-
ningar kan också få skador som 
inte kan ersättas. 

Alltså bör brandskyddet även be-
röra tänkbara konsekvenser. En 
äldre träbyggnad förlorar kanske 
inte bara dess kulturvärde om det 
brinner ner, utan också om den får 
skador som gör att det inte kan an-
vändas som tidigare. 

På Eksjö kommuns hemsida står 
följande: ”Eksjös unika och väl-
bevarade trähusbebyggelse och 
den historia som finns knuten till 
denna är ovärderliga element vad 
gäller kulturarv, turism och lokal 
identitet.” 

Ett kulturarv i form av en bygg-
nad, eller i detta fall i form av en 
stadsdel, har ett värde som avgörs 
av exempelvis utseende och ålder. 
Det räcker dock inte med det, utan 
det kanske viktigaste är vad den 
kan avslöja om dåtidens arkitektur, 
samhällsutveckling och byggnads-
metod. 
Ett plötsligt försvinnande av ett av 
våra unika kulturarv skulle alltså 
inte bara göra oss en byggnad fat-
tigare, utan också hade vi fått gå 
miste om en del av vår ovärderliga 
historia. 
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Begrepp:

Kulturbyggnad: 
Byggnader skyddade genom lag el-
ler förordning på grund av sitt kul-
turhistoriska värde.

Stavkyrka: 
[Kyrka byggd av trä.]

Källa:

www.eksjo.se
www.tretrastader.se
www.msb.se

           Stavkyrka

Foto: PTG Dudva,
Wikimedia commons

Rebecca Rostedt
rebecca.rostedt.311@student.lu.se
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Vad gör du om du är ute 
och går och plötsligt 
upptäcker att det ryker 
svart rök från ett hus? 

Jo, medan du springer för att se 
om du kan hjälpa till så har du för-
modligen automatiskt dragit upp 
mobilen ur fickan och slagit larm-
numret 112 och snart är Rädd-
ningstjänsten på väg. Men har du 
tänkt på vad du skulle ha gjort in-
nan mobilen fanns? 
Innan det ens fanns telefoner?

Brandhorn och Tornväk-
tare

I städerna hade man redan på me-
deltiden särskilda brandvakter med 
brandhorn att blåsa i och ibland en 
så kallad skramla för att kunna lar-
ma vid brand. I de större städerna 
fanns tornväktare som från kyrk-
tornen spanade efter bränder. Vak-
ten skulle också meddela klocksla-
gen under dygnets mörka timmar, 
följt av en besvärjelse. Han kunde 
till exempel ropa: Klockan är nio 
slagen – Gud bevare staden för eld 
och brand och fiendehand. 

Många kyrktorn i Sverige har än 
idag bevarade utrymmen för torn-
vakten. Tornväktare fanns i t.ex. 
Stockholm och Göteborg ända till i 
slutet på artonhundratalet. I Göte-
borg drogs de sista tornväktarna in 
så sent som 1898. Från kyrktornet 
hade man bra utsikt men utmanin-
gen var att snabbt tala om i vilken 
del av staden det brann. Man an-
vände förstås kyrkklockan för att 
varna och olika antal slag angav 
kvarter eller väderstreck. Tornväk-
tarna signalerade också riktningen 
mot branden med en röd flagga 
riktade ut från kyrktornet.  På nat-
ten använde man en lykta. 

I Ystad har man ännu idag bevarat 
traditionen från sjuttonhundratal-
et med tornväktaren som blåser i 
sitt horn en gång varje kvart från 
Sankta Marias kyrkas torn.

Lokalt fanns det olika metoder för 
att signalera att det brann och vart. 
I Stockholm användes också flag-
gor. I Stockholms stads brandord-
ning från år 1728 angavs att brand i 
de olika stadsdelarna skulle tillkän-
nages med olika flaggor, ringning-

ar mm, allt enligt anslagna brand-
tavlor. Flaggningen skedde med 
röd flagga för den inre staden, blå 
flagga för Norrmalm, röd flagga för 
Södermalm och särskilda flaggor 
för Kungsholmen, Ladugårdslan-
det och Djurgården.

Enligt 1748 års brandordning i 
Göteborg skulle tornväktaren lar-
ma med stora larmklockan och 
utanför högvakten vid Stora Torget 
(nuvarande Gustav Adolfs Torg) 
samt vid Bastionen intill Stora 
Bommen, avlossades skott med två 
kanoner. Garnisonens trumslagare 
skulle även tåga genom gator och 
gränder och trumma på sina larm-
trummor. 

Vid brand i Masthugget eller Ma-
jorna, larmades befolkningen från 
en kanon vid Stigberget.

Vällingklockan larmade

I byar och på landsbygden fick 
man lita på människors uppmärk-
samhet och man använde de sig-
nalmöjligheter som stod till buds. 
Från 1600-talet och framåt blev det 

Larma brandkåren

Foto: Bosse Byman



vanligt att större gårdar och bruk 
hade en mat- eller arbetsklocka 
som fick smeknamnet vällingkloc-
ka. Vällingklockor användes också 
länge på arbetsplatser och fabriker 
innan de ersattes av fabriksvisslor. 
Förutom att markera arbets- och 
mattider användes vällingklockan 
för att larma när brand utbrutit. 
Ringde klockan på oväntad tid vis-
ste alla att det var fara å färde. 

På mindre orter kunde det långt 
in på 1900-talet finnas ett s.k. 
brandskåp. Bakom en glasruta 
fanns det ett brandhorn och even-
tuellt en nyckel till spruthuset där 
brandsprutan förvarades. Om det 
började brinna slog man sönder 
glaset och blåste i hornet för att 
kalla samman hjälp att släcka bran-
den. Spruthusen var begynnelsen 
till de moderna brandstationerna 
och från början bara ett obemannat 
skjul som innehöll brandredskap, 
i bästa fall en brandspruta. När 
larmhornet ljöd sammankallades 
spruthuslaget där man hade sina 
tilldelade sysslor att sköta. 

När moderna fabriker började 
byggas i slutet av artonhundratalet 
användes en ångvissla för att mar-
kera arbetstid. Eftersom fabriks-
visslan hördes vida omkring an-
vändes denna även till att larma för 
brand. Med olika signaler kunde 
man kalla ut rätt spruthuslag för att 
släcka elden.

Elektricitetens intåg

När elektriciteten kom öppnades 
nya möjligheter. Från 1917 blev 
det lag på att hotell och pensionat 
skulle utrustas med brandlarmsa-
nordning, och man kunde install-
era larmsystem med larmknappar 
och ringklockor. Borgarbrand-
kårens personal kunde larmas med 
ringklockor i hemmen. I Stock-
holm fick även de sista tornväktar-
na i kyrktornen på slutet en elek-

trisk telegraf för att larma med. 
Deras meddelande skrevs ut med 
en morseskrivare på brandstatio-
nen.

De gamla brandskåpen med horn 
och spruthusnyckel ersattes med 
elektromekaniska brandskåp. 

Landets första offentliga 
brandtelegrafanläggn-
ing installerades i Göte-
borg 1872.  

Det var enkla enheter som inte 
krävde någon strömförsörjning 
och där man vevade på en vev som 
genererade en signal till centralen-
heten. 

De ersattes snart av de röda gjut-
järnsskåp som äldre läsare kanske 
ännu kommer ihåg. De fanns ut-
placerade på strategiska platser i 
städerna, ofta markerade med en 
röd lampa ovanför. På framsidan 
av skåpet fanns ett rött handtag 
skyddat av en glasruta. 
Texten på skåpets framsida löd: 
’Vid eldsvåda Slå sönder glaset - 
Drag ut och släpp handtaget – In-
vänta Brandkåren’. 

Ett mekaniskt verk i skåpet alstrade 
en morsekod som registrerades på 
brandstationen, eller i vissa fall på 
polisstationen. Alla brandskåp av 
den här typen hängde ihop i en 
slinga och det var genom att bry-
ta strömmen i slingan som mors-
esignaler kunde överföras till cen-
tralenheten. 
På stationen fanns en centralen-
het av större eller mindre modell 
där larmet från larmskåpet visades 
med reläklaffar och visarinstru-
ment. Larmet kunde dessutom 
skrivas ut som morsekod på en 
pappersremsa. 

År 1900 hade t.ex. Göteborg 81 
brandskåp och 1947 var siffran 294. 
Det sista brandskåpet försvann så 

sent som 1987.

Lampan ovanför brandskåpet 
kunde användas för att påkalla 
distriktets fotpatrullerande polis-
konstapel. Jodå, det fanns sådana 
på den tiden! En del skåp var ut-
rustade med en telefonlur i neder-
delen som konstapeln sedan kunde 
använda för att kommunicera med 
brandstationen, eller med polissta-
tionen om det var denna som stod 
för utlarmningen av brandkåren.

Telefonkiosker i varje 
kvarter

Med tiden blev det allt vanlig-
are med telefonkiosker i Sverige. 
Telefonautomaterna försågs så 
småningom med en röd knapp på 
framsidan som gav möjlighet att 
ringa Larmcentralen utan att stop-
pa i några pengar. Då blev de röda 
larmskåpen onödiga och försvann 
så sakteliga. 

För inte så länge sedan fanns det en 
telefonkiosk nästan överallt men 
nu är ju även sådana en svunnen 
del av stadsbilden och sörjs för-
modligen bara av Stålmannen som 
ju brukade byta om till tjänstedräk-
ten i närmaste kiosk. Vi andra up-
pskattar värdet av att kunna lita på 
att nå Räddningstjänsten från snart 
sagt var än vi befinner oss.

Källa:
Wikipedia
Ett stort tack till Bosse Byman på 
Kvarnbackens Pryl- och teknikmu-
seum i Storvik för bildmaterial och 
dokumentation!
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Stina Dufva
stina.duva.813@student.lu.se



Rökigt. Rök över väg U668 söder om Väs-
tervåla i Fagersta kommun.
Foto: Gunnar Creutz, Wikimedia commons
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Foto: Daniel Ramirez
Wikimedia commons

Var smart – lämna nyckeln utanför dörren

I brandsammanhang kan det ofta 
vara en fråga om minuter eller 
sekunder när det gäller att mini-
mera förstörelse och personskador.

Det har sedan länge varit ett prob-
lem vid släckningsarbeten att ta 
sig in i större fastigheter eller in-
dustribyggnader, då objektnycklar 
förvarats separat hos räddningst-
jänsten. Det kan dessutom vara så 
pass kritiskt att brandkåren redan 
är iväg på en utryckning då ett an-
nat larm går, vilket tvingar styrkan 
att ta en omväg för att hämta de 
rätta nycklarna till respektive fas-
tighet.

Istället för denna tidskrävande 
hantering kan man installera ett 
nyckelskåp på utsidan av ett bygg-
nadsobjekt, vilket effektiviserar 

släckningsarbetet och förminskar 
tidsförloppet dramatiskt. Des-
sutom undviker man materiella 
skador på dörrar och portar som 
annars kanske i värsta fall skulle 
behöva brytas upp.  Fördelarna 
med denna lösning är att en och 
samma huvudnyckel passar till 
flera olika skåp på olika fastigheter 
inom samma kommun. Detta in-
nebär i sin tur att räddningstjän-
sten direkt kan ha tillgång till att 
ta sig in i byggnader där det håller 
på att ske, eller har skett en olycka. 
Konstruktionen har funnits i mer 
än 40 år i södra Sverige, men är 
fortfarande relativt outnyttjad i de 
norra delarna av vårt land. 

Det kan tyckas riskfyllt att placera 
viktiga objektnycklar utomhus på 
fasaden, men skåpen är numera så 

pass högt förädlade att det inte är 
något problem. 

Huvudnyckeln går att avaktivera 
på elektronisk väg om den skulle 
falla bort, och skåpet kan anslutas 
till det befintliga automat– eller 
inbrottslarmet. Dessutom kan skå-
pet placeras några meter ovanför 
marken, som räddningstjänsten 
enkelt når via de stegar som alltid 
finns med i utryckningsfordonen, 
liksom huvudnyckeln till skåpet. 

I frågan om uppdateringar av ob-
jektsnycklar kan innehavaren av 
skåpet ges en egen nyckel för att 
själv kunna sköta uppdatering av 
nycklarna som förvaras i skåpet, 
och ansvarsfrågan för att nyckelk-
nippan är intakt överlämnas till 
ägaren. Vissa räddningstjänster 
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Foto: Uberprutser, Wiki-
media commons

kräver till och med att det ska fin-
nas två likadana nyckelknippor i 
skåpet. Detta krav frambringas ur 
avseende för arbetsskydd då ett 
rökdykarpar som går in i anlägg-
ningen ska kunna undsättas av 
yttre personal om det till exempel 
skulle finnas låsta dörrar mellan 
dessa parter, eller att man ska kun-
na angripa branden från annat håll.

Isabel Hedvall har arbetat på 
Räddningstjänsten Syd sedan 2007 
och de senaste åren som automat-
larmshandläggare där hon åker 
operativt på en del automatlarm, 
driftsättning av larm, uppföljning-
ar, kontroller och utbildning av an-
läggningsskötare.

Vilka är de främsta för-
delarna som du ser det 
ur räddningssynpun-
kt, med att ha ett nyck-
elskåp med en fastighets 
objektnycklar placerat 
utanpå fasaden?

Högsta skyddsklass certifi erat 
av SP i klass 5.

www.keyprotect.nu
tlf 0731-50 09 00

Fördelarna med nyckelskåpen är 
att vi kan ta oss in i fastigheten 
utan hjälp utifrån i form av kon-
taktman eller i många fall vaktbo-
lag. Vid en skarp händelse är varje 
minut värdefull.

Hur väl fungerar det 
egentligen i praktiken? 
Finns det några kon-
sekvenser med denna 
lösning, i
jämförelse med de alter-
nativ som funnits tidig-
are?

Systemet är bra så länge det är up-
pdaterat. Ibland byter verksam-
heter eller fastighetsägare nyck-
elsystem där det händer att man 
glömmer bort räddningstjänstens 
nyckelskåp. Det brukar dock up-
pmärksammas vid larm eller vid 
en av våra kontroller som genom-
förs med jämna mellanrum.

Finns det några ytter-
ligare tekniska förbät-
tringar som skulle kunna 
göras för att underlätta 
och effektivisera rädd-
ningstjänstens arbete i 
liknande frågor?

När det gäller tekniska förbättring-
ar så har jag märkt genom de år 
som jag har arbetat inom detta att 
just tagg-system och elektroniska 
kort blivit vanliga. Det har vi inget 
emot men det som blivit lite prob-
lematiskt i vissa fall är att en del 
taggar och kort behöver uppdat-
eras på regelbunden basis för att 
kunna fortsätta fungera. Det kan 
ibland bli svårt för oss att upprät-
thålla då det kan gå lång tid mel-
lan att de används. Så där märker 
man att det som är positivt ur in-
brottssynpunkt kan bli mindre 
positivt vid till exempel brand och 
åtkomlighet.

Vilken ytterligare spridning dessa 
nyckelskåp kommer att få är upp 
till framtiden att utvisa. Vad som 
dock känns ganska klarlagt är att 
de till största del haft en positiv 
inverkan på räddningstjänstens 
arbete och uttryckningar, men att 
det fortfarande finns vissa tekniska 
aspekter att se över, samt att lyssna 
och ta ställning till de problem och 
behov som ständigt uppkommer 
hos vårt lands räddningskårer.

Fredrik Wennberg
fredrikjwennberg@gmail.com
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Socker, mjöl och kakao behöver 
inte nödvändigtvis innebära en 
välsmakande chokladkaka att ser-
vera till eftermiddagskaffet. Det 
kan komma som en smärre chock, 
men faktum är att dessa ämnen 
potentiellt är förenade med explo-
sionsrisk och livsfara för arbetare 
på industrianläggningar världen 
över.

I Sverige inträffar en dammexplo-
sion oftare än vad man tror, vissa 
källor pekar på en gång i veckan, 
men lyckligtvis oftast utan några 
personskador, men med driftstopp 
och materiella skador som eventu-
ella påföljder. 

För att en sådan explosion ska kun-
na inträffa krävs det att fem para-
metrar existerar samtidigt; bränsle, 
syre, dispersion (finfördelning av 
fast material), en antändningskälla 
samt ett slutet utrymme.
 I många processanläggningar 
finns det tillgång till dessa, och 

mycket av skyddsarbetet handlar 
om att eliminera en eller flera utav 
dem. Det som man kan göra för att 
skydda sig mot en dammexplosion 
är att först försöka att förhindra att 
en explosiv miljö kan uppstå, det 
vill säga genom städning, utsug 
och allmän renhållning så att inga 
dammoln kan bildas – eller före-
bygga risk för antändning. 

Om det ligger väldigt omfattande 
åtgärder och arbete bakom detta, 
som kostsamma omstrukturering-
ar av processflödet så gäller det i 
värsta fall att helt enkelt mildra 
effekterna då en explosion redan 
inträffat. Till exempel så är ofta de 
explosioner som uppstår efter den 
primära explosionen både kraftig-
are och mer förödande då allt mer 
damm lossnar eftersom, virvlas 
upp och skapar på så vis en ked-
jereaktion. 

Det finns idag både passiva och 
aktiva system för att motverka och 

förhindra dammexplosioner inom 
industrin, så som avlastningsluck-
or respektive gnistsläcksystem. 
Indelningsmässigt så innebär det 
rent tekniskt tryckavlastning, isol-
ering eller undertryckning. 

Ett explosionsundertryckande sys-
tem är utformat för att detektera  
begynnande explosion inom mil-
lisekunder och därefter lösa ut ett 
släckmedel som kyler flamfronten. 
På så sätt bildas en slags avgrän-
sande barriär mellan de brännbara 
partiklarna så att värmeöverförin-
gen mellan dessa upphör, och att 
temperaturen då blir så låg att för-
bränningen inte kan fortgå. Detta 
innebär att tryckvågen som up-
pstår vid en explosion som kan få 
förödande konsekvenser stoppas.

Explosionstryckavlastning innebär 
att installerade avlastningsanord-
ningar brister, eller att luckor öp-
pnas vid ett bestämt tryck och 
leder bort explosionstrycket och 

Dammexplosioner skapar eftertryck på marknaden

Foto: Jean-Pierre
Wikimedia commons
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flamfronten till riskfri plats.

Isolering av explosion sker antin-
gen kemiskt eller mekaniskt. I till 
exempel ett rörsystem förhindras 
spridning av flamfronten till an-
slutande anläggningsdelar genom 
avgränsning av antingen ett släck-
medel eller annan form av barriär.

I jämförelse med en gasexplosion 
så är en dammexplosion både mer 
komplex och svårare att förutse, 
vilket gör att den inte är lika lätt att 
skydda sig mot. 
I processerna inom gasindustrin 
finns det ofta redan god kunskap 
om riskförebyggande åtgärder, det-
ta trots att en dammexplosion kan 
vara minst lika farlig och förödan-
de.

I Sverige finns det idag ett antal ak-
törer på marknaden som erbjuder 
kompletta skyddssystem för indus-
trier och andra verksamheter. Och 
kanske vågar man till och med 
hoppas på en kommande drastisk 
minskning av problemet, då my-
cket av svårigheten ligger i just de-
tekteringen innan explosionen har 
inträffat, och på det området börjar 
tekniken bli allt mer raffinerad.

Källor:

• Anläggningsskydd mot explo-
sioner IEP Technologies

• www.safetech.nu

• Dammet ryker så det smäller
www.brandsakert.se
Msb

 Riskanalys   •   Projektering   •   Leverans   •   Installation   •   Igångkörning   •   Utbildning   •   Service

Fire & Gas Detection
Sisjö Kullegata 8 • 421 32 Västra Frölunda
031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nuSAFETECH

 TIMMAR OM DYGNET   DAGAR I VECKAN
SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER

Fredrik Wennberg
fredrikjwennberg@gmail.com
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Vi kan idag se en ökad användning 
av EPS-cellplast som isolering, på 
10 år har användningen ökat med 
ungefär 98%.  Cellplast är i många 
fall mycket bra, det är både väl iso-
lerande och billigt. 
I brandsynpunkt är det dock inte 
lika bra, då det bland annat är my-
cket lättantändligt. 

Det finns flera olika sorters cell-
plast, till exempel EPS, XPS, PUR 
och PIR. 

EPS-cellplast är den vanligaste 
cellplasten som andvänds och 
även den mest brandfarliga. Ma-
terialet är lättantändligt, har högt 
energiinnehåll och brandförloppet 
är mycket snabbt. Dessutom de-
formeras EPS-cellplast vid relativt 
låga temperaturer, 70-80 C⁰, och 
smälter vid ungefär 150 C⁰ vilket 
kan leda till pölbränder. 

Fördelarna med EPS-cellplast är 

den goda isolering den bidrar till 
samt att den har ett lågt pris. Den 
har även låg fuktabsorption, är en-
kel att forma och har en hög try-
ckhållfasthet. Men trots dessa goda 
egenskaper så kan materialet alltså 
vara förödande att använda. Un-
der de former som cellplast, och 
då framförallt EPS, används idag, 
avråder brandskyddsföreningen 
från användning av materialet. 
För att göra cellplast mer 
brandsäker har man bland annat 
tagit fram en konstruktionslösning 
där cellplast kläs in i mineralull. 
Lösningarna är inte validerade 
med tester eller liknande, men bör 
leda till en högre brandsäkerhet. 

Mineralull tillhör ett av de isol-
eringsmaterial som är helt 
brandsäkert, det vill säga obrän-
nbart och det kan inte leda till 
övertändning. 

Det finns även andra former av 

brandsäker isolering, som har både 
hög isoleringsförmåga samt är helt 
obrännbart. Problemet med denna 
typ av isolering är att det i regel är 
betydligt dyrare än övrig isolering. 
Förutom mineralull så finns det till 
exempel cellglas som också klassi-
ficeras som obrännbart. 

Cellglas är tillverkat av glas och 
kol, vilket gör att det är helt obrän-
nbart. Ofta sker tillverkningen på 
återvunnet glas, vilket är positivt 
ur miljösynpunkt. Cellglas har ett 
lågt U-värde och isolerar bra sam-
tidigt som det också motstår fukt 
bra. Priset för en vägg av cellglas är 
ca 10-15 % högre än en vägg med 
cellplast. 

Varför bör man då välja en 
brandsäker isolering? 

Bland annat så kan man få en lägre 
försäkringspremie och risken för 
kostsamma skador i byggproces-

Livsfarlig Isolering
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sen minskar. Speciellt i industrier 
kan en brand vara väldigt kostsam. 
År 2011 uppgick kostnaderna för 
bränder i näringsliv och industri 
till 2,8 miljoner kronor. Lägger 
man då till de avbrott i verksam-
heten som brandskador bidrar till 
så är det inte svårt att inse att det 
i längden kan löna sig att välja det 
dyrare alternativet. 
Något som kan tyckas vara anled-
ning nog till att välja en brandsäker 

isolering före något annat, är att 
det räddar liv. 

Källor: 
Byggteknik, nr 6-14
Brandskyddsforeningen.se
Byggahus.se

Ekologisk och  fuktsäker isolering

Hur många isoleringar har
 brandklass A1 ?
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Telefon 0302-378 56
www.foamglas.se

Olivia Wernberg
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Notiser

Ökad antal döda på grund av bränder

De senaste åren har vi kunnat se ett minskat antal döda på grund av bränder, men år 2015 vände det. Då 
omkom det fler än vad de gjorde 2014, då vi hade den lägsta dödsiffran någonsin. Den preliminära siffran för 
2015 är att det omkom 113 personer till följd av bränder, jämfört med 2014 då det omkom 81 personer till 
följd av bränder. 2015 års siffra är den högsta på fyra år. Statistiken visar att det främst är äldre personer som 
omkommer vid bränder, nästan sex av tio är äldre än 65. Vanligast är att dödsbränder sker i hemmet, ungefär 
8 av 10 omkommer i det egna hemmet.
Källa: msb.se 

Räddningstjänst i Skottland inspireras av Sverige 

Det är SMO-utbildningens fokus på risk- och förebyggande arbete som fångat skottarnas öga. Peter Murray 
från Skottlands nationella räddningstjänst var i höstas och besökte MSB i Revinge för att samla information 
om hur MSB utbildar inom detta område. Murray har i uppdrag att ta fram en ny utbildning för den skotska 
räddningstjänsten. Representanter från MSB blev även inbjudna till räddningstjänsten i Skottland för att där 
presentera sitt arbete. 
Källa: msb.se

En dusch kan skydda mot farliga partiklar

Det är sedan länge känt att polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) är cancerframkallande. Partiklarna 
tränger enkelt igenom skyddsutrustning vid heta brandövningar. En forskningsstudie från MSB visar att det 
relativt enkelt går att skydda sig mot PAHer, bara genom att duscha strax inpå övningen försvinner de mesta 
av partiklarna från kroppen. Studien visar också att PAHer relativt enkelt tränger igenom skyddskläder. MSB 
ska nu undersöka hur arbetsmiljön kan förbättras på MSB:s utbildningar i Revinge och Sandö. 
Källa: brandsakert.se

Inte fotoalbumet som räddas först

Enligt en undersökning som försäkringsbolaget IF har gjort skulle de flesta svenskar rädda plånboken först 
vid brand. Cirka 4000 svenskar fick besvara frågan ”Vad skulle du rädda vid en brand?” Efter plånboken 
kommer nycklarna, något ironiskt med tanke på att just det huset eventuellt kan brinna ner. Fotoalbumet 
som tidigare legat högst upp på listan kommer nu på fjärde plats, besegrat av plånbok, nycklar och kreditkort. 
Passet är det som minst svenskar skulle rädda vid en brand. 
Källa: brandsakert.se
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Satelliter förutspår bränder

Kalifornien hade förra året mer än 5000 skogsbränder. Med hjälp av NASA-satelliter kan man beräkna risken 
för brand i området. För att kunna räkna ut brandfaran behöver man veta två saker, hur mycket växtlighet 
som finns på marken och hur torrt det är. Dessa två data kan tas fram med hjälp av satelliter utvecklade av 
NASA. Dessa data har sedan används för att skapa kartor som visar brandrisken. Kartorna kan öppnas i Goo-
gle Earth, som är ett gratisprogram,  vilket innebär att vem som helst har tillgång till dem.  Detta skulle även 
fungera att göra i Sverige. 
Källa: brandsakert.se
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Vill Ni synas här? Kontakta annonsansvarig på: 
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Vi hjälper dig välja rätt förvaring för farliga 
produkter.
Förvaringslösningar för alla behov, allt från 
frätande ämnen till förvaring av stora mängder 
brandfarlig vara.


